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Poročilo o delu komisije ŠC Nova Gorica za kakovost 2012/13 

 
PREDSTAVITEV CENTRA IN KOMISIJE 

 

Današnji Šolski center je nastajal postopoma v zadnjih desetih letih tako, da so se programom 

strojništva  in elektrotehnike priključili še programi lesne šole, čez nekaj let pa še programi 

srednje zdravstvene, kmetijske in živilske usmeritve.  Oblikovala se je višja šola in enota 

Medpodjetniškega izobraževalnega centra. V šolskem letu 2012/13 se je, s priključitvijo 

Srednje ekonomske in trgovske šole, Tehniški šolski center Nova Gorica preoblikoval v 

Šolski center Nova Gorica. Uradna povezava v center seveda sama po sebi ni prinesla 

zavedanja o skupnih nalogah, o povezanosti in prepletenosti dela. V kolektivih obstajajo 

različne navade, različni načini vodenja in sodelovanja, gojimo različne kulture. Enote so se 

vsaka po svoje vključevale v procese zagotavljanja kakovosti in v različne projekte vezane na 

stalno izboljševanje kakovosti.  

 

Postopoma se je v okviru kolegija oblikovalo prepričanje, da bo delovanje na vseh področjih 

lažje, z manj problemi, če nekatere stvari na centru poenotimo. Če si postavimo in vsi 

ponotranjimo skupne temeljne usmeritve centra, poskrbimo za kakovostno vodenje, za 

ustrezno komunikacijo, za enakomerno dobro opremljenost in delovne pogoje  vseh enot, za 

sodelovanje med zaposlenimi in z vsemi deležniki, za usposobljene in zadovoljne zaposlene 

na centru. ŠC Nova Gorica se še naprej vključuje v različne projekte na področju 

zagotavljanja kakovosti, skrbi za samoevalvacijo in poskuša kulturo odnosov in 

vzpostavljanja sistema kakovosti zagotoviti na vseh enotah tudi s pomočjo skupne komisije za 

kakovost. Ob tem pa ohranjati značaj, posebnosti in prilagojenost drugačni zakonodaji vsake 

posamezne enote. Vodstvo ŠC Nova Gorica, ki v celoto povezuje sedem med seboj različnih 

enot, je sprejelo odločitev, da v okviru centra  vzpostavlja sistem stalnega izboljševanja 

kakovosti. Vendar pa je nova združitev in nov način stalnega spremljanja kakovosti, ki ga je 

določil ustanovitveni akt upočasnil pa tudi spremenil način dela. V skladu z aktom o 

ustanovitvi zavoda mora vsaka šola oblikovati svojo komisijo za kakovost, za celoten zavod 

pa se imenuje Komisijo za kakovost Šolskega centra Nova Gorica. 

Komisijo za kakovost Šolskega centra Nova Gorica predlaga direktor zavoda, nato pa jo svet 

zavoda imenuje na podlagi 22. člena Akta o ustanovitvi zavoda. Komisijo sestavlja 12 članov: 

šest (6) članov strokovnih delavcev zavoda, dva (2) predstavnika delodajalcev, dva (2) 

predstavnika staršev dijakov in dijakov, dva (2) predstavnika študentov. Na 6. Seji Sveta 

zavoda Šolskega centra Nova Gorica, ki je bila dne 10. 1. 2013, so bili potrjeni naslednji člani 

komisije: 

Aleš Tankosić – predstavnik strokovnih delavcev  

Karmen Kete – predstavnica strokovnih delavcev  

Mojca Novak Simonič – predstavnica strokovnih delavcev  

Uroš Komel – predstavnik strokovnih delavcev  

Nataša Djuzić Kunej – predstavnica strokovnih delavcev  

Tanja Arčon – predstavnica strokovnih delavcev  

Gorazd Bolčina – predstavnik staršev  

Ana Faganelj – predstavnica dijakov  
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Irena Robek – predstavnica študentov  

Jernej Rutar – predstavnik študentov  

Vojko Križman – predstavnik delodajalcev  

 

Tanjo Arčon, ki je na porodniškem dopustu, nadomešča Mateja BELTRAM. Komisijo je 

vodila Mojca NOVAK SIMONIČ. Komisija se je formirala šele konec februarja 2013 in na 

prvem sestanku so člani sklenili, da bodo pripravili evalvacijo za vse učitelje centra s pomočjo 

dijakov in elektronskega programa.  

 

Člani komisije so usklajevali delo šolskih komisij in v maju 2013 je bila na vseh srednjih 

šolah uspešno zaključena samoevalvacija na področju učenja in poučevanja. V njej je 

sodelovala večina dijakov ŠC NG. V vprašalniku izvedenim s programom FLUID SURVEYS 

so odgovarjali na vprašanja vezana na delo vseh pedagoških delavcev centra. Dijaki so 

odgovarjali tudi na bolj splošna vprašanja glede odnosov in klime na posamezni šoli. 

 

Anketni vprašalnik za merjenje zadovoljstva dijakov ŠC 

 

Anketni vprašalnik je bil sestavljen iz treh delov: 

 

1. V prvem smo z vprašanji zaprtega tipa želeli spoznati pogled na vsako šolo skozi oči 

dijakov. Za vsako vprašanje so svoje strinjanje glede podane trditve ocenili z ocenami 

od 1 do 5. Pri tem je pri vseh vprašanjih zaprtega tipa  ocena 1 pomenila, da se dijak s 

trditvijo sploh ne strinja,  5 pa da se s trditvijo popolnoma strinja. Dijaki so ocenjevali 

naslednje trditve:  

Učitelji jasno povejo, kaj pričakujejo pri ocenjevanjih znanja 

Učitelji dijakom podajo primere odgovorov za posamezno oceno 

V šoli se veliko naučim 

Učitelji so do mene preveč popustljivi 

Vzdušje v šoli je dobro 

Vem, na koga se lahko obrnem, če imam težave oz. sem v stiski 

 

Komisije na šolah so analizirale odgovore in pripravile načrt za izboljšavo. Povprečja 

posameznih šol so obravnavali člani kolegija in izmenjali med seboj mnenja, izkušnje 

in primere dobrih praks. 

 

2. V drugem delu so bila vprašanja zaprtega tipa z enakim načinom vrednotenja kot v 

prvem delu (strinjanje s trditvijo ocenjeno od 1 do5) za posameznega učitelja: 

Učiteljevo poučevanje je tako, da se veliko naučim v šoli 

Učitelj mi pri šolskem delu pomaga, me spodbuja in pohvali moje dosežke 

Učitelj se do mene obnaša spoštljivo 

Učitelj ustvarja umirjeno in sproščeno vzdušje v razredu 

Učitelj se drži dogovorov 

Učitelj po razlagi preveri, ali dijaki razumemo snov 

Učitelj razlago ponovi, če ga za to prosimo 

 

Za vsakega učitelja je bilo postavljeno tudi vprašanje odprtega tipa: 
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Ali bi želeli profesorju/ici  IME IN PRIIMEK kaj sporočiti? 

Dijaki so izkoristili tudi to možnost in včasih manj drugič bolj kulturno dodali svojo 

pohvalo ali grajo posameznim učiteljem. 

 

3. V tretjem delu smo dijake povprašali o njihovem zadovoljstvu z delom svetovalne 

službe, tajništva in šolske knjižnice (ocena od 1 do 5), ter jim z odprtimi vprašanji dali 

možnost, da vsakemu od njih tudi kaj sporočijo. 

 

4. V četrtem delu pa smo dijake prosili, da razmislijo o delu svojega razrednika in 

ocenijo trditev (strinjanje s trditvijo ocenjeno od 1 do5): 

Razrednik mi pomaga, me spodbuja in pohvali moje dosežke 

 

Vodje šolskih komisij so pripravili izpiske z rezultati vprašalnika – poročila v Wordu in 

Excelu za svoje ravnatelje. Ravnatelji so posredovali poročilo za svojo šolo direktorju. 

Na vsaki šoli smo pripravili tabelo s povprečjem vseh učiteljev (povprečje drugega lista 

ankete za vsako vprašanje), tako da vsak učitelj ob svojih rezultatih lahko vidi tudi 

povprečje šole. Ravnatelji so vsakemu zaposlenemu posredovali njegove rezultate 

evalvacije in povprečje šole s povabilom, da razmislijo o svojem delu in predlagajo 

izboljšave.  

Na oglasnih deskah po šolah se je za dijake objavilo le dve tabeli: povprečje 1. lista 

ankete (splošno o šoli) in povprečje 2. lista (povprečje za vse učitelje).  

 

Ravnatelji in šolske komisije bodo oblikovale, na podlagi lastnih ugotovitev in predlogov 

posameznih učiteljev, predlog aktivnosti za izboljšanje kakovosti na področju 

poučevanja.  

 

Izboljšanje kakovosti na področju komunikacije 

 

Na podlagi rezultatov delavnic z vsemi zaposlenimi,  izvedenih v šolskem letu 2011/12 

na TŠC, so člani kolegija določili nekaj področji za izboljšavo kakovosti na področju 

komunikacije. Dogovorili so se, da bodo izboljšali pretok informacij do vseh zaposlenih 

in ohranili mesečne sestanke direktorja z vsemi zainteresiranimi zaposlenimi. Tako so 

skozi celotno šolsko leto redno potekali sestanki vodstva z zaposlenimi enkrat mesečno 

na sedežu centra.  

 

Aktivnosti na področju stalnega izboljševanja komunikacije na centru bodo potekale tudi 

v šolskem letu  2013/14. Zastavili bomo aktivnosti s katerimi bomo dosegli večje 

medsebojno spoštovanje na vseh ravneh, dosledno spoštovanje pravil dobre komunikacije 

do dijakov in med seboj, 100% realizacijo letnih razgovorov z zaposlenimi,  stalno 

nadgradnjo kompetenc vodenja, večjo obveščenost in vpogled vseh zaposlenih v delo 

MIC-a. 

 

Nova Gorica sep. 2013 

 

Vodja komisije za kakovost ŠC 

Mojca NOVAK SIMONIČ 
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